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DECRETO Nº. 030/2023/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 22 DE MARÇO 2023. 

“Regulamenta os Procedimentos Auxiliares de que trata 
o art. 78 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que 
dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no 
âmbito do Executivo Municipal, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 70, caput, inciso 
VII, da Lei Orgânica, DECRETA:

 
Considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, e alterações 
subsequentes;

 
Considerando  que, conforme § 1º do art. 78 da Lei nº 14.133/2021, os 
procedimentos auxiliares obedecerão a critérios claros e objetivos definidos 
em regulamento;

 
Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos tendentes a 
padronizar os processos de licitação realizados na Prefeitura Municipal de 
Lajeado;

 
Considerando que tal padronização gera segurança jurídica, agilidade e 
efetividade aos processos de compras públicas;

 
 
TÍTULO I

 
CAPÍTULO I

 
DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES

Art. 1º. Este Decreto regulamenta os procedimentos auxiliares no 
âmbito do Município Lajeado/TO, previsto nos art. 79 a 82 da Lei Federal nº 
14.133/2021.

Art. 2º. Para fins deste decreto, considera-se:

I –       Credenciamento é o processo administrativo de 
chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados 
em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos 
necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto 
quando convocados  ;

II - Pré-qualificação é procedimento seletivo prévio à licitação, 
convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de 
habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto;

III -  Manifestação de Interesse é a entrega de uma declaração dos 
fornecedores manifestando interesse em participar do processo licitatório

IV -  Sistema de registro de preços  é o conjunto de procedimentos 
para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades 
pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de 
serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

V - O Registro Cadastral constitui um conjunto de arquivos, 
um Banco de Dados, que documentam a situação jurídica, fiscal, técnica e 
financeira das empresas que participam de licitações. O Registro Cadastral é 
um cadastro genérico, não objetiva (e nem teria como) uma licitação 
específica.

VI –         Ata de registro de preços: documento vinculativo e 
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, 
no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos 
participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições 
contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e 
nas propostas apresentadas;

VII –        Órgão gerenciador: órgão da Administração Municipal 
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 
preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

VIII –       Órgão ou entidade participante: órgão ou entidade 
da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da 
contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;

IX –         Órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade 
da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da 
licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços.

 
Seção I

DO CREDENCIAMENTO 
DISPOSIÇÕES GERAIS
 

 
Art. 3º. Credenciamento é um processo administrativo precedido de 
chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados 
em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos 
necessários, se credenciem por meio de cadastramento no órgão ou na 
entidade para executar ou fornecer o objeto quando convocados.

 
§ 1º Aplicam-se ao credenciamento a Lei Federal nº 14.133, de 2021, e 
demais normas legais pertinentes.

 
§ 2º O procedimento de credenciamento será conduzido por um Agente 
de Contratação ou Comissão Especial de Credenciamento designada pela 
autoridade competente.

 
 
Art. 4º. O cadastramento de interessados será iniciado com a publicação 
de Edital de Credenciamento, mediante aviso público no Diário Oficial do 
Município, portal o TCE/TO, Portal Nacional de Contratações Públicas – 
PNCP, e demais veículos pertinentes para a ampla divulgação.

 
Parágrafo único. Qualquer alteração nas condições de credenciamento será 
divulgada e publicada pela mesma forma em que se deu a do texto original.

 
Art. 5º. A documentação será analisada no prazo máximo de até 15 (quinze) 
dias úteis, contados a partir da entrega da documentação na Administração 
Pública, prorrogável, se autorizado pela autoridade competente, por igual 
período por uma única vez.

 
Parágrafo único. Decorridos os prazos para a análise, caso o julgamento do 
pedido de credenciamento não tenha sido concluído, o agente de contratação 
ou da comissão especial de credenciamento terá o prazo de 2 (dois) dias úteis 
para decidir.

 
Art.6º.   Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e 
complementações da documentação ao interessado.
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Art. 7º. A inscrição de interessados no credenciamento implica a aceitação 
integral e irrestrita de todas as condições estabelecidas neste Decreto e no 
Edital de Credenciamento. 
 
Art. 8º. O interessado deverá apresentar exclusivamente por meio eletrônico 
a documentação para avaliação pelo agente de contratação ou da comissão 
especial de credenciamento designada.

 
Art. 9º.  O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de 
contratação:

 
I - paralela e não excludente: aso em que é viável e vantajosa para a 
Administração a realização de contratações simultâneas em condições 
padronizadas;

 
II - com seleção a critério de terceiros:  caso em que a seleção do contratado 
está a cargo do beneficiário direto da prestação;

 
III - em mercados fluidos:  caso em que a flutuação constante do valor da 
prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por 
meio de processo de licitação.

§1º. Na hipótese do inciso I deste artigo, quando o objeto não 
permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, 
deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. 

§2º. Nos casos previstos nos incisos I e II, o órgão ou a entidade 
pública deverá fixar previamente o preço da contratação, observado o disposto 
no inciso II do artigo 2º, deste Decreto. 

§3º. Na hipótese do inciso III, o órgão ou a entidade deverá 
registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. 

Art. 10.  O credenciamento será precedido de abertura de processo 
administrativo, em que a entidade ou o órgão público municipal, devidamente 
autuado, numerado e rubricado, observando o seguinte: 

I – requisição com a descrição da necessidade da contratação, 
com a indicação do objeto, das condições de execução, de pagamento e de 
recebimento;

 II – definição do valor a ser pago pela contratação, acompanhada 
de pesquisa de mercado, baseada, de forma combinada ou não, em 
contratações similares pela Administração Pública, utilização de dados de 
pesquisa publicada em tabelas de referência, sítios eletrônicos ou de domínio 
amplo, desde que contenham a data e hora de acesso, pesquisa direta com no 
mínimo 3 [três] fornecedores ou pesquisa na base nacional de notas fiscais 
eletrônicas; 

III – informação da disponibilidade orçamentária, capaz de suportar 
a execução da futura contratação; 

IV – autorização da autoridade superior; 
V – minuta do edital de chamamento de interessados e seus anexos;
VI – parecer jurídico exarado pela assessoria jurídica do órgão ou 

entidade, compreendendo a análise da minuta do edital e seus anexos; 
VII – comprovação da publicação do edital e seus anexos no sítio 

eletrônico do órgão ou da entidade; 
VIII – ata ou documento de análise dos documentos dos 

interessados no credenciamento; 
IX – termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o 

caso; 
X – outros comprovantes de publicações; e 
XI – demais documentos relativos à licitação.
 

Subseção I
DA CONCESSÃO DO CREDENCIAMENTO
 

Art. 11. O edital deverá conter as exigências de habilitação, em conformidade 
com o Capítulo VI do Título II da Lei Federal nº 14.133, de 2021, exigências 
específicas de qualificação técnica, regras da contratação, valores fixados para 
remuneração por categoria de atuação, minuta de termo contratual e modelos 
de declarações.

Art. 12. O edital de chamamento de interessados conterá o 
preâmbulo, no número de ordem em série anual, o nome da repartição 
interessada, bem como as seguintes previsões:

 
I – objeto, em descrição sucinta e clara;

II – condições do credenciamento; 
III – documentação necessária para o credenciamento; 
IV – da forma de análise dos documentos para a habilitação e da 

divulgação do resultado; 
V – prazo recursal; 
VI – preço, condições de pagamento e hipótese de reajuste e 

realinhamento;
 VII – condições de execução ou do fornecimento, conforme o 

caso; 
VIII – obrigações das partes; 
IX – sanções administrativas; 

X – motivos de descredenciamento;
XI – outras indicações específicas ou peculiares do 

credenciamento.

 
Art. 13. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no Edital 
de Credenciamento, se habilitado, será credenciado na Administração 
Pública, encontrando-se apto a ser contratado para executar o objeto quando 
convocado.

 
§ 1º O resultado do credenciamento será publicado no Diário Oficial, Jornal 
Diário de Grande Circulação e divulgado no Portal Nacional de Contratações 
Públicas - PNCP e no sítio eletrônico oficial da Administração Pública em 
prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis. 
 
§ 2º Caberá recurso, com efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou 
inabilitação no cadastramento para o credenciamento, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da publicação, na forma do §1º deste artigo.

 
§ 3º Os recursos serão recebidos por meio eletrônico e serão dirigidos à 
autoridade competente da Administração Pública por intermédio do agente 
de contratação ou da comissão especial de credenciamento designada, o qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados.

 
§ 4º A autoridade superior, após receber o recurso e a informação do agente de 
contratação ou da comissão especial de credenciamento designada, proferirá, 
também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo promover a 
sua respectiva publicação, na forma do §1º deste artigo.

 
§ 5º Será vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas cumprindo 
sanção que as impeça de participar de licitações ou ser contratada pela 
Administração Pública.

 
Art. 14. Durante a vigência do edital de credenciamento, incluídas as suas 
republicações, a Administração Pública, a seu critério, poderá convocar 
por ofício os credenciados para nova análise de documentação, quando 
serão exigidos os documentos que comprovem a manutenção das condições 
apresentadas quando do cadastramento para o credenciamento do interessado, 
sob pena de descredenciamento.. 
 
§ 1º A partir da data em que for convocado para apresentar a documentação 
atualizada, o credenciado terá até 5 (cinco) dias úteis para enviá-la 
exclusivamente por meio eletrônico. 
 
§ 2º A análise da documentação deverá ser realizada em prazo igual ao do 
cadastramento para o credenciamento, cuja decisão está sujeita a recurso na 
forma da legislação e deste Decreto.

 
§ 3º Os credenciados convocados para apresentar a documentação referida no 
caput deste artigo participarão normalmente, quando for o caso, dos sorteios 
de demandas ou das convocações feitas pela Administração Pública.

§ 4º O resultado da análise prevista no caput deste artigo será 
publicado na forma da legislação e deste Decreto.

 
 
Art. 15. A cada 6 (seis) meses ou outro prazo inferior, a Administração 
Pública poderá realizar chamamento público para novos interessados, 
republicando o edital, em caso de comprovado interesse público.

 
Parágrafo único. Se houver necessidade de alterações nas regras, condições 
e minutas deverá ser providenciado novo credenciamento de todos os 
interessados.

 
Subseção II

 
DA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO

 
 
Art. 16. Durante a vigência do credenciamento, os credenciados deverão 
manter todas as condições exigidas para a habilitação relacionadas às 
condições de credenciamento e constantes perante o cadastro unificado 
disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sob pena de 
descredenciamento.

 
Parágrafo único. Em auxílio ao seu dever de fiscalizar o contrato, e para que 
possa verificar se os credenciados estão cumprindo o disposto no caput, a 
Administração Pública deverá estabelecer a possibilidade e a forma como os 
usuários poderão denunciar irregularidades na prestação dos serviços e/ou no 
faturamento. 
 
Art. 17. Não há impedimento que um mesmo interessado, quando couber, seja 
credenciado para executar mais de um objeto, desde que possua os requisitos 
de habilitação para todos.
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Parágrafo único. O credenciado, no caso descrito no caput deste artigo, poderá 
apresentar de uma vez só a documentação exigida, salvo se as exigências 
de capacidade técnica forem diferenciadas, devendo, neste caso, apresentar 
complementação da documentação relativa a este quesito.

 
Art. 18. O credenciamento não estabelece a obrigação da Administração 
Pública em efetivar a contratação, face à sua precariedade e, por isso, a 
qualquer momento, o credenciado ou a Administração Pública poderá 
denunciar o credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer 
irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no edital, 
neste Decreto e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da 
ampla defesa.

 
Subseção III

 
DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO

 
 
Art. 19. O credenciado que deixar de cumprir às exigências deste Decreto, do 
edital de credenciamento e dos contratos firmados com a Administração será 
descredenciado para a execução de qualquer objeto, sem prejuízo das sanções 
previstas nos arts. 156 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

 
 
Art. 20. O credenciado poderá, a qualquer tempo, solicitar seu 
descredenciamento mediante o envio de solicitação escrita à Administração 
Pública.

 
§ 1º A resposta ao pedido de descredenciamento deverá ocorrer no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias.

 
§ 2º O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do 
cumprimento de eventuais contratos assumidos e das responsabilidades a 
eles atreladas, cabendo em casos de irregularidade na execução do serviço a 
aplicação das sanções definidas a que se refere este Decreto.

 
Subseção IV

 
DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

 
Art. 21. São obrigações do credenciado contratado:

 
I - executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço 
ou fornecimento de bens em conformidade com as especificações básicas 
constantes do edital; 
 
II - ser responsável, em relação aos seus técnicos e ao serviço, por todas as 
despesas decorrentes da execução dos instrumentos contratuais, tais como: 
salários, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de 
trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros que venham a incidir 
sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento;

 
III - responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos 
vierem a causar ao patrimônio da Administração Pública ou a terceiros, 
decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente 
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

 
IV - manter, durante o período de vigência do credenciamento e do contrato 
de prestação de serviço, todas as condições que ensejaram o credenciamento, 
em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-
operacional, quando couber;

 
V - justificar aa Administração Pública eventuais motivos de força maior 
que impeçam a realização do serviço ou o fornecimento do bem, objeto do 
contrato, apresentando novo cronograma para a assinatura de eventual termo 
aditivo para alteração do prazo de execução; 
 
VI - responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos 
da legislação vigente, sendo-lhe proibida a subcontratação do objeto sem 
previsão editalícia e autorização expressa da Administração Pública;

 
VII - manter disciplina nos locais dos serviços, quando for o caso, retirando 
imediatamente após notificação, qualquer empregado considerado com 
conduta inconveniente pela Administração Pública;

 
VIII - cumprir ou elaborar em conjunto com a Administração Pública o 
planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a 
definição do cronograma de execução das tarefas;

 
IX - conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades da Administração 
Pública, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus 
serviços, quando for o caso; 
 
X - apresentar, quando solicitado pela Administração Pública, relação 

completa dos profissionais, indicando os cargos, funções e respectivos nomes 
completos, bem como, o demonstrativo do tempo alocado e cronograma 
respectivo, quando couber;

 
XI - manter as informações e dados da Administração Pública em caráter de 
absoluta confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para 
terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a 
contratante de todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega 
do relatório final ou do trabalho contratado; 
 
XII - observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais 
que devem nortear as ações do contratado e a conduta de seus funcionários no 
exercício das atividades previstas no contrato.

 
 
Subseção V

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 

 
Art. 22. São obrigações do Contratante:

 
 
I - acompanhar e fiscalizar o contrato por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, 
representantes da Administração especialmente designados conforme 
requisitos estabelecidos no art. 7.º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou pelos 
respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e 
subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;

 
II - proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado 
contratado possa cumprir o estabelecido no contrato;

III - prestar todas as informações e esclarecimentos necessários 
para a fiel execução contratual, que venham a ser solicitados pelo contratado;

 
IV - fornecer os meios necessários à execução, pelo contratado, dos serviços 
objeto do contrato; 
V - garantir o acesso e a permanência dos empregados do contratado nas 
dependências dos órgãos ou entidades contratantes, quando necessário para a 
execução do objeto do contrato; 
 
VI - efetuar os pagamentos pelos serviços prestados, dentro dos prazos 
previstos no contrato, no Edital de Credenciamento e na legislação.

Subseção VI
 

DA CONTRATAÇÃO OBJETO DO CREDENCIAMENTO
 

Art. 23. Após homologação do procedimento de credenciamento, os órgãos ou 
entidades poderão dar início ao processo de contratação, por meio da emissão 
da ordem de serviço ou instrumento contratual equivalente.

 
Art. 24. O credenciamento não garante sua efetiva contratação pela 
Administração. 
 
Art. 25. A contratação do credenciado somente poderá ocorrer por vontade 
da Administração Pública e desde que esteja em situação regular perante as 
exigências de habilitação para o credenciamento.

 
Art. 26. A contratação decorrente do credenciamento obedecerá às regras 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021, deste Decreto e dos termos da minuta do 
instrumento contratual/ordem de serviço, anexa ao respectivo Edital.

 
Art. 27. A Administração convocará o credenciado no prazo definido no edital 
de credenciamento, para assinar ou retirar o instrumento contratual, dentro das 
condições estabelecidas na legislação e no Edital, e dar início à execução do 
serviço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas nos arts. 156 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e no 
Edital de Credenciamento.

 
Parágrafo único. O credenciado contratado deverá indicar e manter preposto, 
aceito pela Administração Pública, para representá-lo na execução do 
contrato.

 
Art. 28. O instrumento contratual deverá ser assinado pelo representante 
legal do credenciado, e observará a minuta contemplada no edital de 
credenciamento.

 
Art. 29. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e 
no sítio eletrônico oficial da Administração Pública é condição indispensável 
para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer no prazo de 
até 10 (dias) úteis da data de sua assinatura.

Art. 30. A Administração Pública poderá exigir, mediante previsão 
no edital, prestação de garantia nas contratações oriundas do credenciamento.

 
 
Art. 31. A garantia somente será liberada após a emissão, pela Administração, 
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do Termo de Recebimento Definitivo, com informação, se for o caso, do 
tempo utilizado para a execução do contrato, desde que não haja pendências 
do credenciado contratado. 
 
Art.  32. No caso da utilização da garantia pela Administração, por terem sido 
aplicadas penalidades ao credenciado contratado, este será notificado para 
repor a garantia no montante original, em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena 
de rescisão contratual e descredenciamento, sem prejuízo da apuração de 
responsabilidades.

 
Subseção VII

 
DO PAGAMENTO

 
 
Art. 33. A Administração Pública, pagará à contratada, pelo serviço executado 
ou o fornecimento do bem, as importâncias e as formas fixadas no Edital de 
Credenciamento, de acordo com a demanda.

 
Parágrafo único. O Edital de Credenciamento, quando couber, deverá indicar 
a tabela de preços dos diversos serviços a serem prestados, os critérios de 
reajustamento e as condições e prazos para o pagamento dos serviços, bem 
como a vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela adotada.

 
 
Subseção VIII

DAS HIPÓTESES E REQUISITOS ESPECÍFICOS
CONTRATAÇÃO PARALELA E NÃO EXCLUDENTE
 

 
Art.  34. Na hipótese de contratação paralela e não excludente, caso em 
que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações 
simultâneas em condições padronizadas, o edital conterá objeto específico e 
deverá observar o seguinte:

 
§ 1º a Administração Pública deverá emitir documento que apresente, para 
cada demanda específica, pelo menos:

 
I - descrição da demanda;

II - razões para a contratação;
III - tempo e valores estimados de contratação, incluindo os 

elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados e o memorial de 
cálculo;

IV - número de credenciados necessários para a realização do 
serviço;

V - cronograma de atividades, com previsão das datas de início e 
de conclusão dos trabalhos; 
VI - localidade/região em que será realizada a execução do serviço.

 
§ 1º As demandas deverão seguir, necessariamente, os parâmetros do 
objeto a ser executado e exigências de qualificação definidos pelo Edital de 
Credenciamento às quais se referem.

 
§ 2º As demandas, para a hipótese do caput deste artigo, caso não se pretenda 
a convocação, ao mesmo tempo, de todos os credenciados para a execução 
do serviço ou fornecimento do bem, serão providas por meio de sorteio por 
objeto a ser contratado de modo que seja distribuída por padrões estritamente 
impessoais e aleatórios, que formará uma lista para ordem de chamada para a 
execução de cada objeto, observando-se sempre o critério de rotatividade e os 
seguintes requisitos:

 
I - os credenciados serão chamados para executar o objeto de acordo com sua 
posição na lista a que se refere o §2º deste artigo;

 
II - o credenciado só será chamado para executar novo objeto após os demais 
credenciados que já estejam na lista forem chamados;

 
III - a qualquer tempo um interessado poderá requerer seu credenciamento e, 
se ocorrer após o sorteio, será posicionado logo após o(s) credenciado(s) com 
menor número de demandas; 
 
IV - a Administração Pública observará, quando da alocação da demanda, as 
condições técnicas dos credenciados e do serviço, bem como a localidade ou 
região onde serão executados os trabalhos.

 
§ 3º As demandas, se heterogêneas, serão apresentadas em listas específicas 
por objeto a ser contratado, seguindo numeração iniciada no primeiro sorteio 
do exercício.

 
§ 4º As demandas, cuja contratação for definida pela Administração 
Pública, deverão ter sua execução iniciada conforme disposição no edital de 
credenciamento, sob pena do estabelecimento das sanções previstas no art. 
156 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

 
§ 5º Concluído o credenciamento e ao surgir a necessidade de contratação, 

os credenciados serão comunicados por meio eletrônico da sessão pública do 
sorteio das demandas. 
 
§ 6º A comunicação da sessão de sorteio ou a convocação geral de todos os 
credenciados para a realização do serviço ou fornecimento do bem deverá 
apresentar o seguinte: 
 
I - descrição da demanda;

 
II - tempo, hora ou fração e valores estimados para a contratação;

 
III - número de credenciados necessários;

 
IV - cronograma de atividades, com previsão das datas de início e de 
conclusão dos trabalhos; 
 
V - localidade/região onde será realizado o serviço.

 
§ 7º O prazo mínimo de antecedência para a comunicação da realização da 
sessão do sorteio ou da convocação de todos os credenciados será de 3 (três) 
dias úteis.

 
§ 8º O credenciado que se declarar impedido de atender às demandas deverá 
solicitar seu descredenciamento em até 1 (um) dia útil antes do início da 
sessão de sorteio, sendo seu deferimento automático.

 
§ 9º Não há óbice que ao se descredenciar na forma descrita no §8º deste 
artigo, o interessado, em momento oportuno, requeira novo credenciamento 
para o mesmo ou outro objeto a ser contratado.

 
§ 10 É condição indispensável para a participação na sessão de sorteio ou 
para atender à convocação geral que os credenciados estejam cumprindo as 
condições de habilitação do credenciamento, podendo o agente de contratação 
ou a comissão especial de credenciamento designada exigir do credenciado 
a comprovação documental do atendimento das exigências de habilitação, 
observando o seguinte:

 
I - serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer 
caso, somente como requisito para a contratação;

 
II - para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas 
e as empresas de pequeno porte será observado o disposto nos artigos 42 e 43 
da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;

 
III - o comparecimento à sessão pública de sorteio é facultativo;

 
IV - a Administração Pública pode, em virtude do interesse público, 
devidamente justificado, cancelar total ou parcialmente a sessão de sorteio ou 
a convocação geral de todos os credenciados;

 
V - as demandas cuja sessão tenha sido cancelada poderão ser submetidas 
a novo sorteio, ou à convocação de todos os credenciados, em data a ser 
estabelecida e comunicada a todos os credenciados por meio eletrônico.

 
§ 11 É vedada a indicação, pela Administração Pública, de credenciado para 
atender demandas. 
 
§ 12 Após a realização do sorteio, todos os presentes assinarão a ata do 
evento.

 
§ 13 A ata contendo o resultado da sessão será divulgada no sítio eletrônico 
oficial da Administração após o seu encerramento.

 
§ 14 Verificando-se após a realização do sorteio qualquer impedimento para 
que o credenciado seja contratado para o serviço com que foi contemplado, 
será refeita a lista na ordem do sorteio para aquela demanda específica com a 
exclusão do impedido.

 
§ 15 Encerrada a seção e elaborada a lista dos credenciados por ordem de 
sorteio, o processo será encaminhado à autoridade superior que poderá:

 
I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

 
II - revogar o procedimento de credenciamento por motivo de conveniência e 
oportunidade; 
 
III - proceder à anulação do procedimento de credenciamento, de ofício ou 
mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

 
IV - homologar o procedimento para o credenciamento.

 
§ 16 Os contratos terão sua execução iniciada mediante a emissão da Ordem 
de Serviço ou outro instrumento contratual congênere, devendo os trabalhos 
serem desenvolvidos na forma estabelecida no Edital, observada a Lei Federal 
nº 14.133, de 2021 e este Regulamento. 
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§ 17 A Ordem de Serviço descreverá, no mínimo, a demanda específica a ser 
executada, relacionando: 
 
I - descrição da demanda;

 
II - tempo, horas ou fração e valores de contratação;

 
III - credenciados e/ou serviços necessários;

 
IV - cronograma de atividade, com indicação das datas de início e conclusão 
dos trabalhos; 
 
V - localidade/região em que será realizado o serviço.

 
§ 18 O objeto do contrato deverá ter como limite de gastos o tempo, horas ou 
fração e o prazo definido na demanda e a localidade para a qual o credenciado 
foi sorteado, para cada tipo de objeto, conforme o caso.

§ 19 O contratado deve apresentar, logo após a assinatura ou 
retirada do instrumento contratual, e a critério da Administração Pública, 
planejamento dos trabalhos para confirmar a utilização da estimativa do 
tempo e do serviço contratado.

 
§ 20 O edital poderá vedar, restringir ou estabelecer condições para a 
subcontratação parcial do objeto.

 
§ 21 A fixação da vigência dos contratos decorrentes do credenciamento, 
quando couber, deverá levar em consideração o prazo efetivo para execução 
do objeto, disciplinado no Edital.

 
§ 22 Os contratos decorrentes do credenciamento poderão ser prorrogados, 
desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto 
contratado.

 
§ 23 Nas alterações unilaterais, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 2021, 
o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato que se fizerem no objeto.

 
Subseção IX

 
CONTRATAÇÃO COM SELEÇÃO A CRITÉRIO DE TERCEIROS

 
 
Art. 35. Na hipótese de contratação com seleção a critério de terceiros, 
caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da 
prestação, será observado, no que couber, as disposições constantes deste 
artigo.

 
 
Subseção X

 
CONTRATAÇÃO EM MERCADOS FLUIDOS

 
 
Art. 36. A contratação em mercados fluidos se dará nas hipóteses em que 
a seleção de agente por meio de processo de licitação fica dificultada pelas 
relevantes oscilações de preços decorrentes dos custos dos objetos envolvidos 
e da natureza da demanda.

 
 
§ 1º O procedimento para o credenciamento na hipótese de contratação em 
mercados fluidos, que poderá se dar na forma de mercado eletrônico público 
(e-marketplace), será gerenciado pela Secretaria de Administração, a quem 
compete a regulamentação por ato próprio.

 
 
§ 2º No caso de contratação por meio de mercado eletrônico as exigências 
habilitatórias podem se restringir às indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações.

 
§ 3º O edital de credenciamento dos interessados para a contratação de 
serviços ou fornecimento de bens em mercados fluidos deverá prever 
descontos mínimos sobre cotações de preço de mercado vigentes no momento 
da contratação.

 
§ 4º A Secretaria de Administração deverá firmar um acordo corporativo 
de desconto com os fornecedores dos serviços ou bens a serem contratados 
prevendo a concessão de desconto mínimo previsto no Termo de Referência 
incidente sobre o preço de mercado do momento da contratação.

 
§ 5º Para a busca do objeto a que se refere o caput deste artigo deverá ser 
provida, quando couber, solução tecnológica que permita a integração 
com sistemas gerenciadores e acesso via web services aos sistemas dos 
fornecedores.

 

§ 6º As despesas decorrentes das contratações a que se refere o caput deste 
artigo correrão por conta dos órgãos contratantes.

 
§ 7º Os editais de convocação poderão ter vigência por prazo indeterminado, 
podendo interessados que não ingressaram originalmente no banco de 
credenciados, ingressar a qualquer momento, observadas as condições 
previstas no Edital de Credenciamento e suas eventuais alterações.

 
§ 8º A Administração poderá revogar o Edital de Credenciamento por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

 
§ 9º Para a adesão ao credenciamento ser formalizada na primeira publicação 
no Portal Nacional de Contratações Públicas, Diário Oficial, jornal diário 
de grande circulação, e no sítio oficial do órgão gerenciador, os interessados 
deverão encaminhar a documentação obrigatória por meio eletrônico, com 
vistas à habilitação e à formalização do pedido de credenciamento, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis após a publicação do edital de credenciamento.

 
§ 10 Após a data a que se refere o §8º deste artigo, novos interessados 
poderão requerer o credenciamento, desde que comprovem o atendimento dos 
requisitos de habilitação, ficando aptas a firmarem o contrato e o acordo de 
que trata o §3º deste artigo.

 
§ 11 Todas os credenciados que se manifestarem e que atenderem às 
exigências do edital poderão celebrar o contrato para a prestação do serviço 
ou fornecimento do bem, não havendo procedimento de classificação das 
manifestações.

 
§ 12 Ao se credenciar, o interessado declara que concorda com os termos da 
minuta do contrato de prestação de serviço ou fornecimento de bem anexo ao 
Edital.

§ 13 Os interessados em se credenciar deverão apresentar ao agente 
de contratação ou à comissão especial designada a documentação exigida na 
legislaçaõ e neste Decreto, para a habilitação, obrigatoriamente acompanhada 
do pedido de credenciamento, ficha cadastral e da declaração de que não 
contrata menor de idade, salvo na condição de aprendiz, bem como demais 
regras do mercado próprio exigidas no edital.

 
§ 14 O exame e julgamento relativo à documentação recebida serão 
processados por agente de contratação e equipe de apoio, ou por comissão 
especial de credenciamento, designados para esse fim, o qual poderá conceder 
prazo adicional para complementar a entrega de documentos eventualmente 
faltantes ou para promover a regularização desses, mediante comunicação 
eletrônica diretamente aos interessados.

 
§ 15 O julgamento final relativo à documentação será divulgado no sítio 
oficial do órgão gerenciador. 
 
§ 16 A critério do agente de contratação ou da comissão especial, a 
divulgação do julgamento poderá ser realizada paulatinamente, à medida que 
as documentações forem recebidas, analisadas e julgadas conforme o edital de 
credenciamento.

 
§ 17 O interessado que não tiver aceitado seu pedido de credenciamento 
poderá apresentar recurso no prazo e na forma estabelecida neste Decreto.

 
§ 18 Após a habilitação, a Secretaria de Administração publicará a lista com 
os credenciados aptos a assinarem o Contrato de Prestação de Serviços ou de 
Fornecimento de Bens e o Acordo Corporativo de Desconto.

 
§ 19 O Contrato de Serviços ou de Fornecimento de Bens e o Acordo 
Corporativo de Desconto serão assinados eletronicamente, na forma e prazo 
previsto no edital ou assinalado na convocação formal emitida pelo órgão 
gerenciador.

 
§ 20 No momento da contratação, a Administração deverá registrar as 
cotações de mercado vigentes.

 
§ 21 A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) 
anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos continuos, podendo ser 
prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde 
que haja previsão em edital e respeitadas as diretrizes do art. 106 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021.

 
§ 22 O órgão gerenciador poderá inabilitar a credenciada, por despacho 
fundamentado, se tiver informação abalizada de qualquer fato ou 
circunstância, anterior ou posterior à fase de habilitação, que desabone 
a qualificação técnica e habilitação jurídica, ou regularidade fiscal da 
credenciada.

 
§ 23 O órgão gerenciador poderá, a qualquer tempo, alterar os termos e 
condições do credenciamento. 
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§ 24 Na hipótese do previsto no § 23 deste artigo, os credenciados deverão 
manifestar anuência, sob pena de descredenciamento.

 
§ 25 Na ocorrência de alteração(ões) de condição(ões) do credenciamento, 
o órgão gerenciador providenciará a publicação resumida do(s) 
aditamento(s) ao(s) contratos pelos mesmos meios da publicação do edital de 
credenciamento.

 
 
Subseção III

 
DA SANÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO

 
 
Art. 37. O não cumprimento das disposições deste Decreto, do Edital e da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021 poderá acarretar o descredenciamento ao 
credenciado, sem prejuízo da aplicação de eventuais sanções

 
§ 1º O descredenciamento será cabível em função de fatos que ensejem o 
comprometimento das condições de habilitação e que sejam insanáveis ou 
não tenham sido sanados no prazo assinalado pela Secretaria responsável 
pela gestão do credenciamento, bem como em razão de desvios de postura 
profissional ou situações que possam interferir negativamente nos padrões 
éticos e operacionais de execução dos serviços contratados.

 
§ 2º A aplicação da sanção de descredenciamento pode ocasionar a exclusão 
da entidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

 
Art. 38. Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios gerais 
do direito administrativo e nas disposições constantes neste Decreto e na Lei 
Federal nº 14.133, de 2021.

 
 
Seção II

 
DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

 
 
Art. 39. A Administração Pública poderá promover a pré-qualificação 
destinada a identificar: 
 
I - fornecedores que reúnam condições de qualificação técnica exigidas para 
o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e 
condições previamente estabelecidos; e

 
 
II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas pela 
Administração Pública.

 
 
§ 1º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos 
os requisitos de habilitação técnica necessários à contratação, assegurada, em 
qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

 
 
§ 2º A pré-qualificação de que trata o inciso I do caput deste artigo poderá ser 
efetuada por grupos ou segmentos de objetos a serem contratados, segundo as 
especialidades dos fornecedores.

 
 
Art. 39. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto 
para a inscrição dos eventuais interessados.

 
 
Art. 40. A pré-qualificação terá validade de no máximo um ano, podendo ser 
atualizada a qualquer tempo.

 
Parágrafo único. A validade da pré-qualificação de fornecedores não 
será superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos 
interessados.

 
 
Art. 41. Sempre que a Administração Pública entender conveniente iniciar 
procedimento de pré-qualificação de fornecedores ou bens, deverá convocar 
os interessados para que demonstrem o cumprimento das exigências de 
qualificação técnica ou de aceitação de bens, conforme o caso.

 
 
§ 1º A convocação de que trata o caput deste artigo será realizada mediante:

 
I - publicação de extrato do instrumento convocatório no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), conforme o caso;

 
II - publicação de extrato no Diário Oficial e em jornal de grande circulação; e

 
III - divulgação em no sítio eletrônico oficial da Administração;

 
§ 2º A convocação explicitará as exigências de qualificação técnica ou de 
aceitação de bens, conforme o caso.

 
Art. 42. Será fornecido certificado aos pré-qualificados, renovável sempre que 
o registro for atualizado.

 
 
Art. 43. Caberá recurso no prazo de três dias úteis contado a partir da data da 
intimação ou da lavratura da ata do ato que defira ou indefira pedido de pré-
qualificação de interessados, observado o disposto nos arts. 165 a 168 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, no que couber.

 
Art. 44 A Administração Pública poderá realizar licitação restrita aos pré-
qualificados, justificadamente, desde que:

 
I - a convocação para a pré-qualificação discrimine que as futuras licitações 
serão restritas aos pré-qualificados;

 
II - na convocação a que se refere o inciso I do caput deste artigo conste 
estimativa de quantitativos mínimos que a Administração Pública pretende 
adquirir ou contratar nos próximos doze meses e de prazos para publicação do 
edital; e

 
III - a pré-qualificação seja total, contendo todos os requisitos de habilitação 
técnica necessários à contratação.

 
§ 1º O registro cadastral de pré-qualificados deverá ser amplamente divulgado 
e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-
se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, a 
chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o 
ingresso de novos interessados.

 
§ 2º Só poderão participar da licitação restrita aos pré-qualificados os 
licitantes que, na data da publicação do respectivo instrumento convocatório:

 
I - já tenham apresentado a documentação exigida para a pré-qualificação, 
ainda que o pedido de pré-qualificação seja deferido posteriormente; e

 
II - estejam regularmente cadastrados.

 
§ 3º No caso de realização de licitação restrita, a Administração Pública 
enviará convite por meio eletrônico a todos os pré-qualificados no respectivo 
segmento.

 
§ 4º O convite de que trata o § 3º deste artigo não exclui a obrigação de 
atendimento aos requisitos de publicidade do instrumento convocatório.

 
 
Seção III

 
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
 
Art. 45.  O sistema de registro de preços poderá ser usado, quando pertinente, 
para:

I –           Aquisição de bens;
II –         Locação de bens;
III –        Prestação de serviços, inclusive de engenharia;
IV –       Obras de engenharia.

§ 1º Entende-se como pertinente a utilização do sistema de registro 
de preços nas seguintes situações:

I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes, caso em que poderá ser adotado o 
sistema de registro de preços permanente como forma de aproveitamento da 
fase de planejamento da contratação;

II – quando for mais conveniente a aquisição de bens com entrega 
parcelada ou contratação eventual de serviços remunerados por unidade de 
medida;

III – quando for conveniente a aquisição ou a locação de bens ou a 
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, por 
meio de contratação compartilhada;

IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração; e

V – quando as obras e os serviços de engenharia tiverem projeto 
padronizado, sem complexidade técnica e operacional, para atender a 
necessidade permanente ou frequente da Administração.

§ 2º Para contratar obras e serviços de engenharia deverão ser 
atendidos os seguintes requisitos:

I –           Existência de projeto padronizado, sem complexidade 
técnica e operacional, devidamente atestado pelo profissional técnico que fez 
o projeto;

II –         Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço 
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a ser contratado, sendo a necessidade devidamente atestada e formalizada no 
processo administrativo.

Art. 46.  O sistema de registro de preços poderá ser realizado 
mediante:

I –           Contratação direta:
a)           Inexigibilidade de licitação;
b)           Dispensa de licitação.
II –         Pregão;
III –        Concorrência.
Parágrafo único. O sistema de registro de preços realizado 

mediante contratação direta será apenas para a aquisição de bens ou para a 
contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade, devendo ser feito o 
procedimento descrito no art. 8º, caput e §§ deste Decreto.

Art. 47.  O processo licitatório para registro de preços apenas 
poderá utilizar o critério de julgamento:

I –           Menor preço;
II –         Maior desconto.
§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens 

somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se 
promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e 
econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá 
ser indicado no edital.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os 
parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 da Lei Federal nº 
14.133/2021, a contratação posterior de item específico constante de grupo 
de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem 
para o órgão ou entidade.

Art. 48.  O sistema de registro de preços deve observar as seguintes 
condições:

I –           Realização prévia de ampla pesquisa de mercado;
II –         Seleção de acordo com os procedimentos previstos em 

regulamento;
III –        Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle;
IV –       Atualização periódica dos preços registrados;
V –         Definição do período de validade do registro de preços;
VI –       Inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que 

aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua 
proposta original.

Art. 49.  Na fase preparatória do processo licitatório, para fins de 
registro de preços, poderá ser realizado procedimento público de intenção de 
registro de preços para possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, 
a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a 
estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável 
quando o Município for o único contratante, conforme §§ 1º e 2º do art. 9º 
deste Decreto.

§ 2º A intenção de registro de preços é documento elaborado pelo 
Departamento de Licitações e Contratos, que conterá no mínimo:

I –           Descrição do objeto;
II –         Quantidade do objeto;
III –        Preço do objeto;
IV –       Local da execução.

§ 3º A intenção de registro de preços deverá ser divulgada no Portal 
Nacional de Compras Públicas – PNCP, desde que tecnicamente possível, no 
órgão oficial de publicação do Município e no seu sítio eletrônico, pelo prazo 
mínimo de 8 (oito) dias úteis.

§ 4º É vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública 
federal, na condição de não participantes, aderirem à ata de registro de preços 
gerenciada por este Município.

Art. 9º O edital de licitação para registro de preços, além das 
regras gerais, deverá dispor sobre:

I –           As especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a 
quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida;

II –         A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, 
no caso de serviços, de unidades de medida;

III –        A possibilidade de prever preços diferentes:
a)           Quando o objeto for realizado ou entregue em locais 

diferentes;
b)           Em razão da forma e do local de acondicionamento;
c)            Quando admitida cotação variável em razão do tamanho 

do lote;
d)           Por outros motivos justificados no processo;
IV –       A possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em 

quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites 
dela;

V –         O critério de julgamento da licitação, que será o de menor 

preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;
VI –       As condições para alteração de preços registrados;
VII –      O registro de mais de um fornecedor ou prestador de 

serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante 
vencedor, bem como daqueles que mantiverem sua proposta original, 
assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de 
classificação;

VIII –    A vedação à participação do órgão ou entidade em mais 
de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade 
daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha 
registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

IX –       As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços 
e suas consequências;

X –         Minuta da ata de registro de preços;
XI –       Minuta do contrato administrativo.
§ 1º É permitido registro de preços com indicação limitada a 

unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas 
seguintes situações:

I –           Quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou 
entidade não tiver registro de demandas anteriores;

II –         No caso de alimento perecível;
III –        No caso em que o serviço estiver integrado ao 

fornecimento de bens.
§ 2º Nas situações referidas no § 1º deste artigo, é obrigatória a 

indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro 
órgão ou entidade na ata.

  
Art.  50. O Sistema de Registro de Preços será adotado, preferencialmente:

 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 
 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa;

 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de 
governo; ou

 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração.

 
§ 1º O Sistema de Registro de Preços, no caso de obras e serviços de 
engenharia, somente poderá ser utilizado se atendidos, cumulativamente, os 
seguintes requisitos:

 
I - existência de projeto padronizado, em conformidade com as previsões da 
legislação e deste Decreto, sem complexidade técnica e operacional;

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser 
contratado; e

III - haja compromisso do órgão participante ou aderente de 
suportar as despesas das ações necessárias à adequação do projeto padrão às 
peculiaridades da execução.

 
Parágrafo único. A mera ausência de previsão orçamentária sem a 
configuração dos demais requisitos do §1º deste artigo não é motivo para a 
adoção do Sistema de Registro de Preços.

Subseção I
DA LICITAÇÃO PARA O REGISTRO DE PREÇOS
 

 
Art.51. O processo licitatório para o Sistema de Registro de Preços será 
realizado na modalidade de concorrência ou de pregão, preferencialmente 
eletrônicos, do tipo menor preço ou de maior desconto, nos termos da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021 e deste Decreto.

 
Parágrafo único. O sistema de registro de preços poderá, na forma deste 
Decreto, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de 
licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais 
de um órgão ou entidade.

 
Art. 52. O processo licitatório será precedido de ampla pesquisa de mercado 
para fixação do preço máximo, e o valor estimado será definido com base no 
melhor preço aferido por meio da utilização dos parâmetros estabelecidos 
nos §§ 1º e 2º art. 23 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como por outras 
técnicas idôneas de formação de preço de referência, entre elas:

 
I - os preços existentes nos bancos de preços oficiais

II - os preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas;
III - preços constantes de banco de preços e homepages; e
IV - consulta ao aplicativo Menor Preço desenvolvido pelo 

Governo do Estado do Tocantins ou a outra ferramenta que o substitua para se 
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, sem prejuízo 
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do uso combinado de outras ferramentas para o mesmo objetivo.

§ 1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços 
de engenharia, o valor estimado será acrescido do percentual de Benefícios e 
Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis.

 
§ 2º Deverá ser observado o intervalo temporal máximo de 120 (cento e 
vinte) dias corridos, entre a data das cotações e a instauração do procedimento 
licitatório divulgação do edital de licitação, e caso seja ultrapassado o referido 
intervalo temporal máximo, as cotações deverão ser atualizadas.

§ 3º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 
competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços.

 
§ 4º Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão 
ser considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, 
conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 5º O responsável pela pesquisa deverá elaborar mapa de 
formação de preços que refletirá a pesquisa, a metodologia adotada e o 
resultado obtido.

§ 6º Na licitação para registro de preços não é necessária a 
indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
efetivação da contratação.

§ 7º A licitação para o registro de preços para obras poderá prever 
que no mesmo contrato sejam adotados, simultaneamente e em serviços 
diversos, dois regimes de empreitada previstos em lei, conforme previsões da 
legislação e deste Decreto.

§ 8º Quando a pesquisa de preços for realizada com os 
fornecedores e prestadores de serviços, estes deverão receber solicitação 
formal para apresentação de cotação, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 9º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de 
leilão ou de intermediação de vendas.

§ 10 O servidor responsável pela realização da pesquisa de preços 
deverá ser identificado nos autos do processo e assinar o mapa de formação 
de preços, responsabilizando-se pela pesquisa de preços realizada e pelo 
preço estabelecido no instrumento convocatório, no convênio ou instrumento 
congênere, ou no instrumento oriundo de contratação direta.

 
Art. 53. Além das exigências previstas no caput do art. 82, da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021, o edital de licitação para Registro de Preços contemplará, 
no mínimo, o seguinte:

 
I - estimativa de quantidades a serem adquiridas ou contratadas, segundo a 
conveniência e oportunidade, no prazo de validade do registro de preços;

II - indicação nominal das Secretarias participantes do respectivo 
registro de preços, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação e neste 
Decreto.

III - a possibilidade ou não, e o limite da adesão de outros órgãos e 
entidades;

IV - prazo de validade da ata de registro de preços;
V - previsão do cancelamento do registro de preços por 

inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do fornecedor ou, 
ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.

§ 1º Quando o edital prever o fornecimento de bens, contratação 
de obras ou serviços em locais diferentes, é facultada a apresentação de 
proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos os 
respectivos custos, variáveis por região.

§ 2º O edital poderá admitir, como critério de julgamento, a oferta 
de maior desconto linear sobre tabela referencial de preços, inclusive para 
contratação de obras e serviços de engenharia, para o qual este critério será 
o preferencial, elaborada por órgão ou entidade de reconhecimento público, 
desde que tecnicamente justificado.

§ 3º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens 
somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se 
promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e 
econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá 
ser indicado no edital.

§ 4º Na hipótese de que trata o § 3º deste artigo, observados os 
parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 
2021, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens 
exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o 
órgão ou entidade.

§ 5º Do instrumento convocatório para registro de preços de obras 
e serviços de engenharia deverá também constar:

 
I - a especificação ou descrição do objeto, explicitando o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades 
de medida usualmente adotadas, descrito por meio de um projeto, conforme 
definição no inciso XC do artigo 2º deste Decreto; 
II - as condições quanto aos locais, prazos de execução e vigência, forma 
de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços contínuos de 
engenharia, quando cabíveis, a frequência, a periodicidade, características 
do pessoal, materiais e equipamentos, a serem fornecidos e utilizados, 
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a 
serem adotados;

III - os modelos de planilhas de custo, quando couber;

IV - as minutas de contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços, quando for o caso;

V - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das 
condições estabelecidas, de acordo com os respectivos contratos.

 
§ 6º A hipótese de o licitante formular proposta com quantidade inferior à 
demandada, serão registrados em ata os preços dos licitantes classificados, até 
que seja atingido o total licitado do bem ou serviço, em função da capacidade 
de fornecimento dos licitantes, na forma do inciso IV, do art. 82, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021.

§ 7º As aquisições a que se referem o § 6º deste artigo deverão ser 
realizadas na forma prevista na legislação e neste Decreto. 

Subseção III
DA ATA DE REGISTRO PREÇOS
 

Art. 54. Homologada a licitação, o licitante melhor classificado será 
convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições 
estabelecidas no edital da licitação, podendo este prazo ser prorrogado 
uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração.

 
§ 1º O prazo de vigência da ata de registro de preços, contado a partir da 
publicação do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas e 
Diário Oficial, será de 1 (um) ano, e poderá ser prorrogado, por igual período, 
desde que comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos.

§ 2º A convocação para assinar a ata de registro de preços 
obedecerá a ordem de classificação na licitação correspondente.

§ 3º Serão registrados os preços e quantitativos ofertados pelo 
licitante vencedor;

§ 4º Será incluído, na respectiva ata, na forma de anexo, o registro 
dos licitantes que aceitarem cotar os bens, obras ou serviços com preços 
iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, 
observadas as seguintes questões:

 
I - o registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de 
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

II - se houver mais de um licitante na situação de que trata o § 4º 
do caput deste artigo, serão classificados segundo a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva; e

III - a habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de 
reserva, a que se refere o § 4º do caput deste artigo, será efetuada quando 
houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente.

§ 5º A recusa do adjudicatário em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no edital, permitirá a convocação dos licitantes que aceitarem 
fornecer os bens, executar as obras ou serviços com preços iguais aos do 
licitante vencedor, seguindo a ordem de classificação, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas em lei e no edital da licitação. 
 
§ 6º A recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pelo órgão 
gerenciador, implicará na instauração de procedimento administrativo 
autônomo para, após garantidos o contraditório e a ampla defesa, eventual 
aplicação de penalidades administrativas. 
 
§ 7º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro 
de preços, inclusive acréscimos do que trata o art. 124 da Lei nº 14.133, de 
2021.

 
§ 8º É vedada a formação simultânea de mais de um registro de preços para o 
mesmo objeto pelo mesmo órgão ou entidade.

 
§ 9º O preço registrado e a indicação dos fornecedores serão disponibilizados 
pelo órgão gerenciador no Portal Nacional de Contratações Públicas, no 
Portal do Município, e demais órgãos necessários à ampla publicidade.

 
§ 10 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata e em seu anexo 
deverá ser respeitada nas contratações.

 
Art. 55. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá 
haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo 
original.

 
Parágrafo único. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar 
expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

 
 
Art. 56. A existência de preços registrados não obriga a Administração 
a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência de fornecimento ou contratação em 
igualdade de condições.

 
Parágrafo único. É facultado à Administração Pública celebrar contratos 
decorrentes de Ata de Registro de Preços.
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Subseção IV

REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DO 
CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO

DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Art. 57. Os preços registrados poderão ser revistos para 

restabelecer o equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem 
a execução tal como pactuado, nos termos do disposto na norma contida na 
letra «d» do inciso II, do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
 
Art. 58. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços registrados, tornando-os 
compatíveis com os valores praticados pelo mercado.

 
§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados dos compromissos assumidos, sem 
aplicação de penalidades administrativas. 
 
§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação obtida originalmente 
na licitação.

 
§ 3º A redução do preço registrado será comunicada pelo órgão gerenciador 
aos órgãos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo 
registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços 
contratados.

 
Art. 59. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados 
é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisão 
do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação que supostamente impossibilite o cumprimento das 
obrigações contidas na ata. 
 
§ 1º A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-
financeiro serão do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de 
preços, cabendo ao órgão gerenciador a análise e deliberação a respeito do 
pedido.

 
§ 2º Se não houver prova efetiva de desequilíbrio econômico-financeiro e da 
existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração 
e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor 
registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de preços e de 
aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

 
§ 3º Na hipótese do cancelamento do registro de preços prevista no § 2º 
deste artigo, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores 
integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir 
o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço 
registrado na ata.

 
§ 4º Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato 
superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração poderá 
efetuar a revisão do preço registrado, adequando-o aos valores praticados no 
mercado. 
 
§ 5º Caso o fornecedor ou prestador não aceite o preço revisado pela 
Administração, será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidades administrativas.

 
§ 6º Liberado o fornecedor na forma do § 5º deste artigo, o órgão gerenciador 
poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem 
interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos 
serviços, pelo preço revisado. 
 
§ 7º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 
à revogação da ata de registro de preços, adotando de imediato as medidas 
cabíveis para a satisfação da necessidade administrativa.

 
Subseção IV

DO REAJUSTAMENTO DA ATA OU DO PREÇO 
REGISTRADO

 
 
Art. 60. A ata de registro de preços deverá conter cláusula que estabeleça 
o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do 
orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico 
ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos 
insumos.

Subseção V
DO CANCELAMENTO DA ATA OU DO PREÇO REGISTRADO 

Art. 61. O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo 
órgão gerenciador quando o fornecedor:

 
I - for liberado;

II - descumprir as condições da ata de registro de preços, sem 
justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021; 
V - não aceitar o preço revisado pela Administração.

VI – não receber a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

VII – não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este 
se tornar superior àqueles praticados no mercado;

VIII – sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 
156 da Lei federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021; ou

IX – for condenado por algum dos crimes previstos no art. 178 
da Lei federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021, por sentença transitada em 
julgado.

 
 
Art.62. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo 
órgão gerenciador: 
 
I - pelo decurso do prazo de vigência;

II - pelo cancelamento de todos os preços registrados;
III - por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução 
obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e

IV - por razões de interesse público, devidamente justificadas.
 

Art. 63. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa 
da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 
§ 1º O fornecedor ou prestador será notificado pessoalmente para apresentar 
defesa no prazo de cinco dias, a contar do recebimento da comunicação.

 
§ 2º A notificação poderá ser feita por meio eletrônica.

 
Subseção VI

DOS PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS
 

Art. 64. O Município poderá solicitar a instauração de procedimento 
licitatório, cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de bens ou contratações de obras ou serviços destinados à 
implementação de programas e projetos governamentais desenvolvidos pela 
Administração Pública.

 
 
§ 1º Compete à Secretaria ou servidor responsável pela gestão dos programas 
e projetos governamentais, a solicitação de instauração do procedimento 
licitatório, a prática de todos os atos necessários para a instrução do certame, 
bem como efetuar todos os registros necessários nos sistemas utilizados pelo 
Município.

§ 2º O edital de licitação deverá:
I - identificar o programa ou projeto atendido;
II - informar a estimativa de quantidades a serem contratadas pelos 

órgãos ou entidades municipais durante o prazo de validade do registro, os 
prováveis locais de entrega e, quando couber, o cronograma de aquisição ou 
contratação.

 
§ 3º O procedimento licitatório e a ata de registro de preços dele decorrentes 
serão conduzidos e gerenciada, respectivamente, pela Secretaria gerenciadora 
conforme previsão deste Decreto.

 
§ 4º Os programas e projetos governamentais desenvolvidos pela 
Administração Pública deverão estabelecer os parâmetros de fixação das 
quantidades a serem provavelmente adquiridas ou contratadas, bem como os 
potenciais municípios que poderão participar dos respectivos programas e 
projetos, com vista a embasar a elaboração do instrumento convocatório da 
licitação.

 
§ 5º A aquisição de bens ou contratação de obras ou serviços, em utilização 
da ata de registro de preços, para implementação de programas e projetos 
governamentais, fica condicionada à prévia celebração de convênio ou 
instrumento congênere.

 
§ 6º O fornecedor ou prestador do serviço deverá se credenciar no sistema de 
registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Município, 
quando este for implementado, mantendo as condições de habilitação 
exigidas na licitação, como condição prévia para celebrar o contrato ou retirar 
instrumento equivalente, conforme previsto neste Decreto. 
 
§ 7º As demais regras procedimentais definidas neste Decreto aplicam-se, no 
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que couber, ao procedimento descrito nesta Seção.

 

Subseção VII
DAS REGRAS GERAIS DA CONTRATAÇÃO
 

Art. 65. As contratações decorrentes da ata serão formalizadas por meio 
de instrumento contratual, carta-contrato, nota de empenho de despesa, 
autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outro instrumento 
equivalente, conforme prevê o art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

 
Art. 66. Para celebrar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, o 
fornecedor ou prestador de serviço deverá se credenciar no sistema de registro 
cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores, se houver, mantendo as 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
Art. 67. Se o fornecedor convocado não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente, o órgão 
gerenciador poderá convocar os demais fornecedores que tiverem aceitado 
fornecer os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 
- cadastro de reserva, na sequência da classificação, sem prejuízo das 
penalidades administrativas cabíveis. 
 
Art. 68. Exaurida a capacidade de fornecimento do licitante que formulou 
oferta parcial, poderão ser contratados os demais licitantes, até o limite do 
quantitativo registrado, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por 
eles apresentados, desde que sejam compatíveis com o preço vigente no 
mercado, o que deverá ser comprovado nos autos. 
 
Art. 69. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão 
sujeitos às regras previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

 
§ 1º Os contratos poderão ser alterados de acordo com o previsto em lei e 
no edital da licitação, inclusive quanto ao acréscimo de que trata os art. 124 
a 136, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, cujo limite é aplicável ao contrato 
individualmente considerado e não à ata de registro de preços.

 
§ 2º A duração dos contratos decorrentes da ata de registro de preços deverá 
atender ao contido no Capítulo V, do Título III, da Lei Federal nº 14.133, de 
2021.

 
§ 3º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

 
§ 4º A alteração dos preços registrados não altera automaticamente os preços 
dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços, cuja revisão 
deverá ser feita pelo órgão contratante, observadas as disposições legais 
incidentes sobre os contratos. 
                                                   Subseção VIII

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 
ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 
 
Art. 70.  Durante a vigência da ata de registro de preços e, mediante 
autorização prévia do órgão gerenciador, o órgão ou entidade que não tenha 
participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços na 
forma descrita nos dispositivos abaixo.

§ 1º -  Conforme determinação do art. 86, § 3º da Lei Federal nº 
14.133/2021, é vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública 
federal, estadual, distrital e municipal, na condição de não participantes, 
aderirem à ata de registro de preços gerenciada por este Município.

§ 2º - Nos termos do art. 86, §§ 2º e 3º da Lei nº 14.133/2021, 
pode o Município aderir à ata de registro de preços, na condição de não 
participante, cujo órgão ou entidade gerenciadora seja da Administração 
Pública federal, estadual ou distrital.

§ 3º Para adesão nos termos do caput deverão ser observados os 
seguintes requisitos:

Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive 
em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço 
público;

Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis 
com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei Federal nº 
14.133/2021;

Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e 
do fornecedor.

§4º As aquisições ou as contratações adicionais feitas pelo 
Município não poderão exceder a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme disposto 
no art. 86, § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

§5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder, na totalidade, 
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. 

§6º O termo de adesão à ata de registro de preços e às contratações 
dele decorrentes serão divulgados no sítio eletrônico oficial do Município, 
assim como os respectivos extratos enquanto não vencer o prazo de que trata 
o art. 176, III da Lei 14.133/2021.

 
§7º Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de 
preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 
ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no 
compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes 
da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

 
§8º Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha 
consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

 
Art. 71.  Fica o município de Lajeado autorizado a aderir a atas de registro de 
preços de processos licitatórios, após a data de 31 de março de 2023, mesmo 
que tais processos sejam regidos por leis anteriores revogadas pela Lei nº 
14.133/2021, na forma dos §§ 2º e 3 da mesma lei.

§1º - Fica o município de Lajeado autorizado a aceitar adesão às 
suas atas de registros de preços de órgãos e entidades não participantes do 
certame licitatório atendidos as exigências estabelecidas no art. 86 da Lei nº 
14.133/2021.

 
Subseção IX

DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE O SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

 
Art.72. A Administração utilizará, além do Portal Nacional de Contratações 
Públicas, o sistema de gestão adotado pela Prefeitura Municipal, para:

 
I - operacionalização do procedimento do Sistema de Registro de Preços;

II - automatização dos procedimentos de controle e das atribuições 
dos órgãos gerenciadores, participantes e aderentes.

 
Art. 73. A Secretaria de Administração expedirá, se necessárias, em função 
dos respectivos objetos a serem licitados, instruções complementares sobre o 
Sistema de Registro de Preços para o cumprimento deste Decreto.

 
Art. 74. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do 
quadro geral em razão de incompatibilidade deste com o vigente no mercado.

 
Seção IV

DO REGISTRO CADASTRAL
 

Art. 75. Administração Pública deverá utilizar o sistema de registro cadastral 
unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), 
para efeito de cadastro unificado de licitantes, nos termos do artigo 87 da Lei 
nº 14.133, de 2021.

 
§ 1º É proibida a exigência de registro cadastral complementar para acesso a 
edital e anexos. 
 
§ 2º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores 
cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos 
em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o 
cadastramento.

 
§ 3º Na hipótese a que se refere o § 2º deste artigo, será admitido fornecedor 
que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação 
de propostas.

 
Art. 76. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas 
será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da 
avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 
penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição 
for realizada.

 
Art. 77. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado será 
condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva, 
em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, 
da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de 
medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado 
em seu registro cadastral.

 
Art. 78. O interessado que requerer o cadastro, na forma do art. 88 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, poderá participar de processo licitatório até a 
decisão da Administração, e a celebração do contrato ficará condicionada à 
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emissão do certificado referido no § 2º do art. 88 da Lei 14.133, de 2021.

 
Art. 79. O registro cadastral unificado será de acesso e consulta prévia 
obrigatórios a toda a Administração Pública para:

 
I - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos que envolvam o 
desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros;

II - repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a 
contratos; e

III - registros das sanções aplicadas às pessoas físicas e jurídicas.
 

Parágrafo único. A existência de registro de sanções no cadastro unificado 
poderá constituir impedimento à realização dos atos aos quais este artigo se 
refere, conforme o disposto na Lei Federal 14.133, de 2021.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS
 
 Art. 80. A divulgação no PNCP é condição para a eficácia dos 

instrumentos contratuais decorrentes das atas de registro de preços e de seus 
aditamentos, e deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
data de sua assinatura ou da confirmação de recebimento pelo contratado.

 
Art. 81.  O municio, com fulcro no art. 176 da Nova Lei de Licitações, terá o 
prazo de 06(seis) anos contado da data de publicação da Lei nº 14.133/2021 
para adotar o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se 
refere o Artigo 174 da Lei Federal N.º  14.133/2021.

Art. 82.  Em âmbito municipal, enquanto não vencer o prazo de 
que trata o art. 176 da Lei nº 14.133/2021 no que diz respeito às publicações 
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 
174. da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

 
I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP 
se referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua 
publicação no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, sem 
prejuízo de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento 
de contratações do Tribunal de Contas local, se houver;

 
II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no 
PNCP se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a 
publicidade dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no 
Portal da Transparência da Prefeitura, sem prejuízo de eventual publicação no 
sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se 
houver;

 
III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de 
contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do 
art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará 
as funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que 
couber, nos termos deste Decreto;

 
IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema 
eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de 
transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do 
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

 
V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar 
procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o 
modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, 
desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet 
ou demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de 
sistema próprio.

 
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da 
respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 83.- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, 
ESTADO DO TOCANTINS, aos vinte e dois dias do mês de março de 2023.  

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº.031 /2023/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 22 DE MARÇO 2023. 

“Regulamenta as contratações diretas no âmbito do 
Município de Lajeado/TO, advindas da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos 
Administrativos, e dá outras providências. “

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 70, caput, inciso 
VII, da Lei Orgânica, resolve:

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal no 14.133, de 1ºde 
abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as 
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

 CONSIDERANDO a necessidade de definir, no âmbito municipal, 
regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que tange às contratações diretas;

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Do Objeto
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, que dispõe sobre as contratações diretas no tocante a nova lei de licitações 
e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

 Art. 2º As normas estabelecidas neste Decreto abrangem todos os 
órgãos municipais da administração direta e indireta.

Seção II 
Das Definições

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se: 
I - contratação direta: hipótese de contratação decorrente de dispensa 

ou de inexigibilidade de licitação; 
II - dispensa de licitação: forma de contratação de obras, bens e 

serviços, inclusive de engenharia, nas hipóteses do art. 75 da Lei Federal nº 
14.133/2021; 

III - inexigibilidade de licitação: forma de contratação de bens e 
serviços em todos os casos em que inviável a competição, nos termos do art. 74 
da Lei Federal nº 14.133/2021, e das hipóteses exemplificativas previstas nos 
incisos I a V, do mencionado dispositivo; 

IV - dispensa eletrônica: conjunto de procedimentos sistêmicos com 
a manifestação de interesse da Administração Municipal em obter propostas 
adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 
vantajosa após competição entre fornecedores por meio de lances; 

V - sistema Compras.gov.br: ferramenta informatizada disponibilizada 
pelo Governo Federal para a realização dos procedimentos de contratações 
públicas. 

VI - bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade 
ou complexidade, possuem padrões de desempenho que não podem ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de 
mercado, exigida justificativa prévia do contratante; 

VII - projeto: documento de planejamento para a licitação e a 
contratação, que pode ser corporificado por meio de termo de referência, 
anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executivo; 

VIII - ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, 
com característica de compromisso para futura contratação, no qual são 
registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e 
as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital 
da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas 
apresentadas.

CAPÍTULO II 
DA CONTRATAÇÃO DIRETA
 Seção I
Do Processo de Contratação Direta
 Art. 4º. O processo de contratação direta, que compreende os casos de 

inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 
documentos:

documento de formalização de demanda com a devida justificativa e, 
se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, 
projeto básico ou projeto executivo; 

estimativa de despesa, que deverá se dar na forma estabelecida no art. 
23 da Lei 14.133/2021 e será objeto de regulamento específico; 

parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem 
o atendimento dos requisitos exigidos; 

demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 
orçamentários com o compromisso a ser assumido; 

comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação 
e qualificação mínima necessária; 

razão da escolha do contratado; 



ANO VII - Nº 1043 - QUARTA - FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2023DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO12
 justificativa de preço; 
 minuta de contrato, se for o caso;
autorização da autoridade competente.
§1º. Para efeito do inciso I, deste artigo, o documento de formalização 

de demanda contemplará a descrição da necessidade da contratação, com a 
indicação do interesse público envolvido. 

§2º. O termo de referência da contratação deverá discriminar, de forma 
clara, suscinta e precisa, o objeto pretendido com a indicação das particularidades 
do bem, do produto ou do serviço, contendo, dentre outras coisas, a quantidade, 
a unidade, as especificações técnicas, eventuais garantias e a forma de entrega 
ou de prestação. Deverá também informar o fiscal da contratação responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto.

§3º - A falta de regulamentação própria acerca da estimativa da despesa 
e da forma de pesquisa de preços não impedirá a realização da contratação direta.

§4º - As contratações de que tratam os incisos I e II do art. 75 deste 
artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio 
eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação 
do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em 
obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada 
a proposta mais vantajosa, na forma do §3º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

 Art. 5º. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com 
dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável 
responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis, na forma do que dispõe o art. 73 da Lei nº 14.133/2021. 

Art. 6º. A estimativa de despesa para as contratações diretas, 
combinadas ou não, deverá ser baseada no seguinte de acordo com o art. 23 da 
Lei nº 14.133/2021.: 

I – composição de custos unitários menores ou iguais à média do 
item correspondente no painel para consultas disponível no Portal Nacional de 
Contratações Públicas [PNCP], quando possível; 

II – contratações similares feitas pela Administração Pública, em 
execução ou concluídas no período de 1 [um] ano anterior à data da pesquisa 
de preços, observado o disposto no inc. II, §1º, art. 23, da Lei nº 14.133/21. 

III – utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, 
de tabela de referência formalmente aprovada e de sítios especializados ou de 
domínio amplo, desde que contemplem a data e hora de acesso; 

IV – pesquisa direta com, no mínimo, 3 [três] fornecedores, mediante 
solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha 
desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 
6 [seis] meses de antecedência 

V – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma 
de regulamento específico. 

§1º. Na pesquisa com fornecedores, conforme inc. IV do caput, deste 
artigo, em tratando-se de contratação com fundamento nos incisos I ou II do artigo 
75, da Lei nº 14.133/2021, poderá ser realizada com os fornecedores habituais 
da Administração, com sede local ou regional, conforme o caso. 

§2º. Para efeito do parágrafo anterior, a solicitação de pesquisa de 
preço poderá ser formalizada por e-mail ou de forma pessoal pelo agente público 
responsável. 

§3º. Para obtenção do resultado da pesquisa, a critério do agente 
responsável, poderão ser desconsiderados os preços excessivamente elevados 
e os inexequíveis, conforme critérios fundamentados e descritos no processo 
administrativo. 

§4º. Quando, em razão da especificidade do objeto da contratação, 
não for possível obter o mínimo de 3 [três] cotações, dentre as formas previstas 
no caput deste artigo, o agente responsável deverá justificar as razões, sob pena 
de indeferimento da demanda. 

§5º. Para fins deste artigo, visando melhor apurar o preço de mercado, 
deverá ser levado em consideração valores agregados de frete e outros custos 
diretos e indiretos. 

§6º. Tratando-se de obras e serviços de engenharia, a planilha 
orçamentária deverá trazer a indicação do Bonificações e Despesas Indiretas 
[BDI] de referência e dos Encargos Sociais [ES] cabíveis, será definido por 
meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do 
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para 
serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras 
e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, 
de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e 
de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham 
a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração, em execução 
ou concluídas no período de 1 [um] ano anterior à data da pesquisa de preços, 
observado o índice de atualização de preços correspondente;

 IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma 
do regulamento. 

§7º. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, 
quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos 
§§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os 
preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes 
de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais 
emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data 
da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

Art. 8º. As contratações de que tratam os incisos I e II do artigo 75, da 
Lei nº 14.133/21, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso no 
sítio eletrônico oficial da Administração, pelo prazo mínimo de 3 [três] dias úteis, 
com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da 
Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo 
ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Art. 9º. Na elaboração do parecer jurídico, de que trata o inciso III do 
artigo 4º, deste Decreto, o órgão de assessoramento jurídico da Administração 
deverá:

 I – apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios 
de atribuição de prioridade;

 II – redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível 
e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis 
à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em 
consideração na análise jurídica.

Parágrafo único - Fica dispensada a análise jurídica dos processos de 
contratação direta nas hipóteses previamente definidas por ato específico nos 
termos do § 5º, do art. 53 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 10. Os requisitos de habilitação e de qualificação do contratado 
limitar-se-ão à jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, e econômico-
financeira, nos termos dos artigos 63 a 69, da Lei nº 14.133/21.

 §1º. Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I 
e II do art. 75 da Lei n° 14.133/2021, a documentação habilitatória do futuro 
contratado poderá ser, total ou parcialmente, dispensada nas contratações para 
entrega imediata e para compras em geral. 

§2º. Os documentos de habilitação poderão ser substituídos pelo 
Certificado de Registro Cadastral [CRC], a critério da Administração. 

§3º. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em 
original, por cópia simples ou por qualquer outro meio expressamente admitido 
pela Administração, observando-se, facultativamente, a regra prevista no inciso 
IV do artigo 12, da Lei nº 14.133/21. 

Art.11. O ato que autoriza a contratação direta  e o extrato do contrato 
deverá ser divulgado e mantido no sítio eletrônico oficial do órgão. 

Art. 12. Será facultado o instrumento de contrato nos casos das 
dispensas em razão do valor [incs. I e II, art. 75, da Lei nº 14.133/21] e nas 
compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais 
não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, 
independentemente do valor.

 §1º. O contrato, quando for o caso, deverá ser publicado no sítio 
eletrônico do Município enquanto perdurar o prazo do art. 176 da Lei nº 
14.133/2021, até 10 [dez] dias úteis, contados da sua assinatura. Vencido tal 
prazo, deverá ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas [PNCP].

§2º. Os contratos e eventuais aditivos celebrados em caso de urgência 
terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados no prazo previsto 
no caput deste artigo, sob pena de nulidade.

§3º. Se a contratação referir-se a profissional do setor artístico por 
inexigibilidade de licitação, na publicação deverão estar identificados os custos 
do cachê do artista, dos músicos ou da banda, assim como, se houver, os do 
transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais 
despesas específicas.

Seção II
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Art. 13. As hipóteses previstas no artigo 74 da Lei Federal nº 14.133, 

de 2021, são exemplificativas, sendo inexigível a licitação em todos os casos 
em que for inviável a competição.

Art. 14 -  É inexigível a licitação quando inviável a competição, em 
especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou 
contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivos;

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por 
meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública;

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de 
natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos 
executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias;
d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de 

campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos 
de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem 
no disposto neste inciso;

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de 
credenciamento;

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações 
e de localização tornem necessária sua escolha.
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§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a 

Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante 
atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante 
ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou 
prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada 
a preferência por marca específica.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-
se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, 
declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e 
contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do 
setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade 
por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico.

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-
se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo 
de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial 
e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste 
artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais 
distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste 
artigo, devem ser observados os seguintes requisitos:

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos 
de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo 
de amortização dos investimentos;

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e 
disponíveis que atendam ao objeto;

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser 
comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.

Art. 15. Compete ao agente público responsável pelo processo 
de contratação direta, no caso de inexigibilidade de licitação, a adoção de 
providências que assegurem a veracidade do documento de exclusividade 
apresentado pela futura contratada, nos termos do § 1º do art. 74 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021.

Art. 16. É vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de 
publicidade e divulgação, bem como a preferência por marca específica.

Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ser adquiridos bens 
de marcas específicas ou contratados serviços com prestador específico para 
cumprimento de ordem judicial, quando a decisão indique a marca ou o prestador 
a ser contratado pela Administração.

Seção III
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Art. 17. É dispensável a licitação:
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 114.416,65 

(cento e quatorze quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), no 
caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos 
automotores; (Valor atualizado pelo Decreto Nº 11.137, de 29 de dezembro de 
2022 ) (Valor atualizado anualmente)       

 II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 57.208,30 
(cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta centavos), no caso de outros 
serviços e compras;   (Valor atualizado pelo Decreto Nº 11.137, de 29 de dezembro 
de 2022 )  (Valor atualizado anualmente)       

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em 
edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que 
naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas 
propostas válidas;

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente 
superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos 
órgãos oficiais competentes;

IV - para contratação que tenha por objeto:
a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira 

necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor 
original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando 
essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo 
internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições 
ofertadas forem manifestamente vantajosas para a Administração;

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, 
no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 343.249,96 (trezentos 
e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos); 
(Valor atualizado pelo Decreto Nº 11.137, de 29 de dezembro de 2022 ) (Valor 
atualizado anualmente)       

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou 
de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 
científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, 
desde que demonstrada vantagem para a Administração;

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período 
necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese 
em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, 
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais 

de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a 
padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, 
aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;

h) bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das 
forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, 
hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha 
do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da força militar;

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada 
eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas 
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento;

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 
urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de 
lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de 
pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores 
de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 
técnicas, ambientais e de saúde pública;

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 
autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com 
elas compatível;

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos 
destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas, quando houver 
necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação;

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao 
tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;

V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos , 
observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

VI - para contratação que possa acarretar comprometimento da 
segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, 
mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios;

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção 
federal ou de grave perturbação da ordem;

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 
ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou 
da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 
de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, 
de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a 
Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde 
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

X - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para 
regular preços ou normalizar o abastecimento; 

XI - para celebração de contrato de programa com ente federativo 
ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação 
de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de 
consórcio público ou em convênio de cooperação;

XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de 
produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados 
em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses 
produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis 
com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de 
avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de 
notória especialização;

XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, 
sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da 
Administração Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado 
seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam 
prestados exclusivamente por pessoas com deficiência;

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade 
estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 
inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para 
contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde 
que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha 
fins lucrativos;

XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, 
de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental 
ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública 
direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, 
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 
projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 
estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que 
tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor 
desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado.

Art. 18. Nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor, 
o instrumento do contrato poderá ser substituído por outro instrumento hábil, 
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 
ordem de execução de serviço.
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§1º - Neste caso, ao instrumento substitutivo ao contrato aplica-se, no 

que couber, o disposto no art. 92 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Art. 19 - As contratações de que tratam os incisos I e II do art. 17 

deste decreto serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio 
eletrônico oficial do ente federativo, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, 
com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse 
da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, 
devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa, na forma do §3º do art. 75 
da Lei nº 14.133/2021.

 
Art. 20. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 
incisos I e II do art. 17 deste decreto, deverão ser observados:

o somatório do que for despendido no exercício financeiro de cada 
unidade gestora, independentemente do departamento/setor requisitante; 

o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, 
entendidos como tais aqueles relativos às contratações no mesmo ramo de 
atividade.

§1º Considera-se ramo de atividade a participação econômica do 
mercado, identificada pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE.

§2º Não se aplica o disposto no § 1º do artigo 75 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021, às contratações de até R$ 9.153,34 (nove mil cento e 
cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) de serviços de manutenção 
de veículos automotores de propriedade da Administração Pública, incluído 
o fornecimento de peças, salvo quando houver contrato ou ata de registro de 
preços vigentes. (Valor atualizado pelo Decreto Nº 11.137, de 29 de dezembro 
de 2022 ) (Valor atualizado anualmente)       

§3º As contratações de que trata o § 3º deste artigo estão sujeitas 
ao regime de adiantamento, nos termos do disposto na Lei nº 16.949, de 22 de 
junho de 2011.

 
§ 4º Os valores referidos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021, serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por 
consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências 
executivas na forma da lei.

§ 5º Quando do enquadramento de bens, serviços ou obras nos termos 
das hipóteses previstas neste artigo, a autoridade competente pela autorização 
e a autoridade superior responsável pela adjudicação e pela homologação da 
contratação devem observar o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021, e no art. 337-E do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Seção III
DA DISPENSA ELETRÔNICA
Art. 21. No caso de contratações diretas a ser realizadas com recursos 

de transferências voluntárias oriundas da União, deverá ser observada a Instrução 
Normativa SEGES nº 67, de 8 de julho de 2021, ou outra que vier a sucedê-la, 
no que se refere ao Sistema de Dispensa Eletrônica.

A r t .  2 2  -  O  M u n i c í p i o  p o d e r á  a d o t a r  o 
s i s t e m a  d e  D i s p e n s a  E l e t r ô n i c a ,  n a s  s e g u i n t e s  h i p ó t e s e s : 
 
I - contratação de obras e serviços de engenharia comuns ou serviços de 
manutenção de veículos automotores, no limite do disposto no inciso I do caput 
do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

II - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no inciso II 
do caput do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

III - contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços 
comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do caput 
do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, quando cabível;

IV - registro de preços para a contratação de bens e serviços por 
mais de um órgão ou entidade, nos termos do § 6º do art. 82 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021.

§ 1º Ato do Secretário de Administração regulamentará o 
funcionamento do sistema de dispensa eletrônica.

§ 2º A utilização do sistema de dispensa eletrônica poderá ocorrer a 
partir da data de publicação do ato de que trata o § 1º deste artigo.

§ 3º Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas 
seguintes hipóteses:

I - contratações de obras que não se incluam no inciso I do caput 
deste artigo 158;

II - locações imobiliárias e alienações; e
III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia.
Art. 23. Observados o contraditório e ampla defesa, as sansões 

previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas 
pela autoridade competente da unidade gestora, ou pela autoridade máxima da 
respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, o fornecedor estará sujeito às sanções administrativas 
previstas no art. 156, e a outras legislações aplicáveis, sem prejuízo de eventual 
anulação da nota de empenho de despesa ou da rescisão do instrumento contratual. 

Art. 24. Em âmbito municipal, enquanto não vencer o prazo de que 
trata o art. 176 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o município de Lajeado-
To, adotará os seguintes procedimentos:

Quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no 
PNCP se referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de 
sua publicação no sitio oficial do órgão ou da Prefeitura Municipal de Lajeado/

TO e no diário oficial do município (DOM); 
Quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada lei 

no PNCP se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, 
a publicidade dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no 
site oficial do órgão ou da Prefeitura Municipal de Lajeado/ TO. 

Não haverá prejuízo a realização de contratação direta ante a ausência 
das informações previstas nos §§ 2º a 4º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, eis que o município adotará as funcionalidades atualmente 
disponibilizadas pelo Governo Federal, no que couber, nos termos deste Decreto 
e demais normativas afins.

Art. 25. O processo de contratação direta deverá ser instruído ainda, 
obrigatoriamente, com a pesquisa e documentos comprobatórios da inexistência 
de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública, bem como, com 
a apresentação de declaração de inexistência de vínculo com a Administração 
Pública e declaração de não empregabilidade de menor, em nome da pessoa 
física (CPF) ou jurídica (CNPJ) a ser contratada. 

Parágrafo único. A pesquisa de que trata o caput deste artigo será 
realizada por meio da consulta consolidada de pessoa jurídica, emitida pelo portal 
do Tribunal de Contas da União no endereço eletrônico (https://certidoes- -apf.
apps.tcu.gov.br/). 

Art. 26 O Município de Lajeado/To, poderá editar normas, 
regulamentos e demais instruções complementares ao disposto neste decreto e 
disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, podendo inclusive 
solicitar documentos adicionais quando a análise processual do caso concreto 
o exigir.

 Art. 27 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos vinte e dois dias do mês de março de 2023.  

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA FMS Nº 13/2023
LAJEADO, 22 DE MARÇO DE 2023.

“Desloca Servidor deste Município até cidade de Palmas-
TO e dá outras providencias”.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
o Decreto nº. 92/2014.

RESOLVE;

I – Autorizar o deslocamento da Servidora JÁDYLA PATRÍCIA 
MILHOMEM DE SOUZA, Coordenadora da Vigilância Sanitária, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, deste Município até a capital Palmas, com saída 
nos dias 28,29 e 30 de março de 2023, às 07 horas da manhã e retornará às 19 
horas, onde a mesma estará participando de uma Oficina de Qualificação Para 
Novos Coordenadores de Vigilância Sanitária.

II – Autorizar a Secretaria de Finanças, a efetuar a Servidora em 
questão, o pagamento de R$ 99,00 (noventa e nove reais) para alimentação.

III – RESGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Placar da Prefeitura 
Municipal de Lajeado-TO.

CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 22 
dias de Março de 2023

RONISVALDO DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 041/2023/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 22 DE MARÇO DE 2023.

“Concede diárias ao Vice-Prefeito Municipal em razão de 
viagem a serviço da Administração Pública”.”

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e no interesse da Administração 
Pública, em conformidade com o Decreto nº. 92/2014.

R E S O L V E;

I – Conceder 5 (cinco) diárias, para o Vice-Prefeito Municipal de 
Lajeado do Tocantins, Sr. EDILSON GONÇALVES MASCARENHAS, até 
BRASÍLIA - DF, no período de 24/03/2023 a 29/03/2023, em razão de agenda 
no Senado Federal e Câmara dos Deputados.
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II – Efetuar o pagamento de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e 
cinquenta reais).

III – RESGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 22 do mês de MARÇO de 2023.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 946/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2023

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
LAJEADO - TO, no uso regular de suas atribuições decide homologar o 
procedimento licitatório, conforme;

HOMOLOGAR
         O resultado do Processo Administrativo nº 946/2022, Modalidade 

Pregão Presencial SRP n° 006/2023, com objeto; eventual aquisição parcelada 
de camisetas e uniformes escolares para atender o Fundo Municipal de 
Educação de Lajeado -TO, e as demandas das Escolas Municipais, de acordo 
com especificações discriminadas no termo de referência, pelo valor total de 
R$ 211.330,00 (duzentos e onze mil e trezentos e trinta reais), em favor das 
empresas;

M L COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita 
no CNPJ sob nº 07.827.673/0001-69.

Publique- se.

Lajeado - TO, aos 21 dias do mês de março de 2023.

________________________________________________
LUIZA RODRIGUES DE SOUZA BRASILEIRO

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO 
– TO

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PROCESSO Nº263/2023

Considerando a necessidade da contratação de empresa para 
aquisição de medicamentos para farmácia Básica, insumos hospitalares, material 
odontológicos e outros medicamentos para supri as necessidades do SAMU E 
UBS-unidades Básicas de Saúde.

Considerando a solicitação, justificativa, motivação, definição do 
objeto, e demais especificações constantes no Termo de Referência – TR em 
anexo aos autos;

Considerando o Decreto 029 de 15 de março de 2023, que dispõe 
sobre o marco temporal; 

AUTORIZO o prosseguimento do processo de licitação, na 
modalidade Pregão presencial, por ata de registro de preço, referente ao 
processo administrativo nº 263/2023, cujo objeto é a aquisição de medicamentos 
para farmácia Básica, insumos hospitalares, material odontológicos e outros 
medicamentos para supri as necessidades do SAMU E UBS-unidades Básicas 
de Saúde., de acordo com a disciplina constante da Lei Federal nº 10.520, de 
2002, e da Lei nº 8.666, de 1993, devendo a opção pelas leis serem indicadas 
expressamente no termo de referência, no edital, aviso ou instrumento. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos vinte e dois dias do mês de março de 2023.  

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RONISVALDO DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATO INEXIGIBILIDADE Nº 18/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº197/2023

Consta no processo administrativo os elementos necessários para a 
caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; justificativa 
e fundamentação da comissão de licitação para que o processo seja através de 
inexigibilidade de licitação; autorização da dispensa; manifestação do setor de 
finanças quanto a existência de recursos para arcar com as despesas; parecer 
jurídico opinando pela legalidade e como também parecer do controle interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle 
Interno preveem a legalidade da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em 
conformidade ao disposto no art. 74, inciso II, da Nova Lei de Licitações.

DO OBJETO:  AUTORIZO A PROJETO 1+1LTDA inscrito no CNPJ 
nº 29.452.383/.0001-10, com sede na Quadra 106 Norte, Arne 12, alameda 2,05, 
lote 04 edifício Palmas Bussines, sala 806 B, Plano Diretor Norte, Palmas -TO, 
CEP: 77006-054. Neste ato representado por GABRIEL LIMA CARVALHO, 
brasileiro, solteiro, musico, nascido em 14/09/1996, Carteira de identidade nº 
674367 SSP/TO, nº CPF 056.190.191-01, residente e domiciliado na Qd Arse 
14 Alameda 5, sn, casa 01, cond. Residencial Soares, Plano Diretor Sul Palmas 
-TO, CEP 77020-138.

           DO VALOR: Pelo valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 
reais) sendo será pago mediante confirmação e relatório da execução do serviço 
e emissão de Nota Fiscal, sendo facultado a antecipação do pagamento, bem 
como, poderá ser efetuado até 30 dias após apresentação artística, consoante ao 
estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 e parágrafo único da já citada lei, 
para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos do art. 74 incisos II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e 
Decreto n°11.317 de 29 de dezembro de 2022. a Inexigibilidade de Licitação 
nº18/2023.

Publica-se.

Lajeado -TO, 21 março de 2023.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ATO INEXIGIBILIDADE Nº 19/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2023

Consta no processo administrativo os elementos necessários para a 
caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; justificativa 
e fundamentação da comissão de licitação para que o processo seja através de 
inexigibilidade de licitação; autorização da dispensa; manifestação do setor de 
finanças quanto a existência de recursos para arcar com as despesas; parecer 
jurídico opinando pela legalidade e como também parecer do controle interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle 
Interno preveem a legalidade da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em 
conformidade ao disposto no art. 74, inciso II, da Nova Lei de Licitações.

DO OBJETO:  AUTORIZO a empresa  LAPADA MUSIC LTDA 
inscrito no CNPJ nº 46.016.600/0001-49, sede na Avenida E, nº 1470, sala 805, 
quadra B-29A, lote 01, Edifício JK, Jardim Goiás, Goiânia – GO, CEP: 74.810-
030. Neste ato representada por DIVINO ABEL MENDES PIRES, brasileiro, 
solteiro, empresário, nascido em 28/04/1990, filho de Francisco Pires de Miranda 
e de Dinaci Pereira Mendes Pires, CPF nº 030.368.971-43, portador do RG nº 
7565755, expedido pelo MM/DF, residente e domiciliado à Rua Salvador, s/n, 
quadra 119, lote 09/14, apartamento 1203, bloco B, Condomínio Vicenza, Parque 
Amazonia, Goiânia-GO, CEP 74843-050,como sendo seu representante apto para 
prestação de serviço específico em nosso município, por meio do CONTRATO 
DE EXCLUSIVIDADE.

DO VALOR: Pelo valor total de R$ 40.000,00(quarenta mil reais) ) 
conforme destinação pelo GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, como 
apoio ao evento que será pago mediante emissão de Nota Fiscal e relatório 
de execução do serviço, sendo facultado a antecipação do pagamento, bem 
como, poderá ser efetuado até 30 dias após apresentação artística, consoante 
ao estabelecido nos incisos de I a VIII do art. 72 e parágrafo único da já citada 
lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos do art. 74 incisos II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e 
Decreto n°11.317 de 29 de dezembro de 2022. a Inexigibilidade de Licitação 
nº19/2023.

Publica-se.
Lajeado -TO, 21março de 2023.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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ATO INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº208/2023

Consta no processo administrativo os elementos necessários para a 
caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; 

justificativa e fundamentação da comissão de licitação para que o processo seja 
através de inexigibilidade de licitação; autorização da dispensa; manifestação 
do setor de finanças quanto a existência de recursos para arcar com as despesas; 
parecer jurídico opinando pela legalidade e como também parecer do controle 
interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle 
Interno preveem a legalidade da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em 
conformidade ao disposto no art. 74, inciso II, da Nova Lei de Licitações.

DO OBJETO:  AUTORIZO FBWMI PRODUÇOES E EVENTOS 
LTDA inscrito no CNPJ nº 45.968.514/0001-73, com sede na Avenida E, 
Quadra B29-A, Edifício JK NEW CONCERPT Sala 502-B nº 1470, Bairro JD 
Goiás- Goiânia-GO, CEP: 74.810-030. Neste ato representada por sua Sócia 
Administradora, Sra. Ivany Aguilar Godinho, brasileira, casada, empresária, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 519.021.926-71, portadora da CI/RG. nº M3359196 
SSP/MG. 

DO VALOR: Pelo valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
conforme destinação pelo GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, como 
apoio ao evento, que será pago mediante execução do serviço e emissão de Nota 
Fiscal, sendo facultado a antecipação do pagamento, bem como, poderá ser 
efetuado até 30 dias após apresentação artística, consoante ao estabelecido nos 
incisos de I a VIII do art. 72 e parágrafo único da já citada lei, para fins de eficácia.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos do art. 74 incisos II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e 
Decreto n°11.317 de 29 de dezembro de 2022. a Inexigibilidade de Licitação 
nº20/2023.

Publica-se.

Lajeado -TO, 21 março de 2023.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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